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Alfreds Rubiks, Alda Sousa, Marisa Matias 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A7-0366/2013 

Michel Dantin 

Fælles markedsordning for landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningsforordningen) 

COM(2011)0626 – C7-0339/2011 – 2011/0281(COD) 

Forslag til forordning 

Betragtning 1 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (1a) Med henblik på at virkeliggøre sigtet 

med den fælles landbrugspolitik, som er at 

sikre en anstændig indkomst for små og 

mellemstore landbrugere, bør 

Kommissionen sørge for, at 

producentpriserne ikke falder til et 

niveau, der er lavere end det, der er 

fastsat for produktionsåret og for de 

mængder, der er fastsat for en mellemstor 

bedrift. Producentpriserne bør fastsættes i 

samråd med erhvervsorganisationerne og 

de faglige organisationer på en sådan 

måde, at de priser, der udbetales til 

landbrugerne, reelt dækker udviklingen i 

produktionsomkostningerne og sikrer en 

anstændig indkomst for 

landbrugsarbejdet på den enkelte bedrift. 

Med henblik herpå bør Kommissionen 

udvikle de nødvendige værktøjer til at 

kunne foretage offentlig og privat 

oplagring, når der konstateres et 

unormalt og pludseligt fald i 

basispriserne, og der bør indføres en aftalt 

tidsplan for importen, når denne har 

negative konsekvenser for prisdannelsen i 

de enkelte medlemsstater. 

Or. fr 
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Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Kyriacos Triantaphyllides, Jacky Hénin, 

Alfreds Rubiks, Alda Sousa, Marisa Matias 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A7-0366/2013 

Michel Dantin 

Fælles markedsordning for landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningsforordningen) 

COM(2011)0626 – C7-0339/2011 – 2011/0281(COD) 

Forslag til forordning 

Betragtning 14 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(14) Under hensyn til de pågældende 

sektorers behov og på baggrund af praksis 

og erfaring fra tidligere fælles 

markedsordninger bør der være adgang til 

intervention i visse perioder af året, og der 

bør enten være permanent adgang i den 

pågældende periode eller adgang afhængigt 

af markedspriserne. 

(14) Under hensyn til de pågældende 

sektorers behov og på baggrund af praksis 

og erfaring fra tidligere fælles 

markedsordninger bør der være adgang til 

intervention i visse perioder af året, og der 

bør enten være permanent adgang i den 

pågældende periode eller adgang afhængigt 

af markedspriserne. Interventionen bør 

sigte mod at opretholde en 

grundlæggende minimumspris inden for 

Unionen for givne produktionsmængder. 

Or. fr 
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Betænkning A7-0366/2013 

Michel Dantin 

Fælles markedsordning for landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningsforordningen) 

COM(2011)0626 – C7-0339/2011 – 2011/0281(COD) 

Forslag til forordning 

Betragtning 83 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

# (83a) Kvotesystemet som 

markedsreguleringsmekanisme bør 

bevares og forbedres. 

Or. fr 
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Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Kyriacos Triantaphyllides, Jacky Hénin, 
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for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A7-0366/2013 

Michel Dantin 

Fælles markedsordning for landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningsforordningen) 

COM(2011)0626 – C7-0339/2011 – 2011/0281(COD) 

Forslag til forordning 

Betragtning 91 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(91) For at sikre en rationel 

produktionsudvikling og sikre 

mælkeproducenterne en rimelig 

levestandard bør mælkeproducenternes 

forhandlingsposition over for 

forarbejdningsvirksomhederne styrkes, så 

der opnås en mere retfærdig fordeling af 

værditilvæksten i hele forsyningskæden. 

For at nå disse mål i den fælles 

landbrugspolitik bør der derfor vedtages en 

bestemmelse i henhold til traktatens 

artikel 42 og artikel 43, stk. 2, så 

mælkeproducentorganisationer eller 

sammenslutninger heraf kan forhandle om 

aftalevilkår med et mejeri, herunder pris, 

samlet for produktionen fra en del af eller 

alle deres medlemmer. For at opretholde 

faktisk konkurrence på markedet for 

mejeriprodukter bør der gælde passende 

kvantitative begrænsninger for denne 

mulighed. 

(91) For at sikre en rationel 

produktionsudvikling og sikre 

mælkeproducenterne en rimelig 

levestandard bør mælkeproducenternes 

forhandlingsposition over for 

forarbejdningsvirksomhederne styrkes, så 

der opnås en mere retfærdig fordeling af 

værditilvæksten i hele forsyningskæden. 

For at nå disse mål i den fælles 

landbrugspolitik bør der derfor vedtages en 

bestemmelse i henhold til traktatens 

artikel 42 og artikel 43, stk. 2, så 

mælkeproducentorganisationer eller 

sammenslutninger heraf kan forhandle om 

aftalevilkår med et mejeri, herunder priser, 

som dog ikke bør være for lave til at 

dække produktionsomkostningerne og 

sikre landbrugerne en rimelig løn for 

deres arbejde, samlet for produktionen fra 

en del af eller alle deres medlemmer Der 

bør med henblik herpå oprettes et 

europæisk agentur for mælk, som løbende 

skal følge udviklingen i priserne på de 

producerede mængder og sikre, at 

basisproducentprisen overholdes. 

Or. fr 
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Betænkning A7-0366/2013 
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Fælles markedsordning for landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningsforordningen) 

COM(2011)0626 – C7-0339/2011 – 2011/0281(COD) 

Forslag til forordning 

Betragtning 146 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (146a) Mælkekvoter, sukkerkvoter og 

plantningsrettigheder for vinstokke er 

markedsreguleringsværktøjer, som kan 

gøre det muligt at nå den fælles 

landbrugspolitiks målsætning om en 

anstændig levestandard for 

landbrugssamfundene. 

Or. fr 
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for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A7-0366/2013 

Michel Dantin 

Fælles markedsordning for landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningsforordningen) 

COM(2011)0626 – C7-0339/2011 – 2011/0281(COD) 

Forslag til forordning 

Artikel 18 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Kommissionen tillægges beføjelser til at 

vedtage delegerede retsakter i henhold til 

artikel 160 for at træffe de foranstaltninger, 

der er nævnt i stk. 2 til 9 i denne artikel. 

1. Kommissionen tillægges beføjelser til at 

vedtage delegerede retsakter i henhold til 

artikel 160 for at træffe de foranstaltninger, 

der er nævnt i stk. 2 til 9 i denne artikel. 

Den sikrer overholdelse af EU-

minimumspriser for visse 

produktionsmængder pr. bedrift, der 

fastsættes i hver medlemsstat på en sådan 

måde, at disse producentpriser dækker de 

stigende produktionsomkostninger og 

sikrer landbrugsfamilier en anstændig løn 

for deres arbejde og dermed sikrer en 

rimelig levestandard for arbejdstagere i 

landbruget i overensstemmelse med den 

fælles landbrugspolitiks mål. 

Or. fr 
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